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"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"  نقش پورتال   

 

"سيد طيب جواد" طرددر   
  

ل را "  افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال  ستعمراتی و مزدور کاب فير نظام م عزل شياد سيد طيب جواد س

د ال .  ِدر واشنگتن به ھمه مبارزان راه آزادی تبريک و تھنيت می گوي ستان"پورت ـ آزاد افغان ستان آزاد ـ "  افغان

يد اولين سايتی بود که ضربات  رق س ر ف يش از حد ب ا  و عياشی ھای ب االتی ھ ی مب سبت ب ارزاتی خود را ن مب

در نمودطيب جواد وارد کرد و او را سرانجام با کمال سر افگندگی از صحنه  شاگرانۀ.  ب ال اگر فعاليت اف  پورت

  .  نعل ميدواندو اعضای جسورش نمی بود، جواد ھنوز ھم اسپ خود را چھار " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

  

ارتباطاتش با جناح راست سرمايه و يک عده از  نيروھای دست .  سيد طيب جواد خود را آسيب ناپذير می ديد

در فعاليت ھای سياسی و .  راستی به شمول بوش او را به اين عقيده رسانيده بود که از  ھر گزندی در امان است

.  ز کابل می شناخت و حتی در ماورای صالحيت ھای تفويض شده عمل ميکردديپلماتيک، خود را مستقل ا

عکس ھای بی لگام سفارت نشان می دھد که طيب جواد در زندگانی شخصی خود ھم چندان پابند اصول اخالقی 

  .     در فاميل و با ديگران نبود

  

ھای سيد طيب جواد، نماياندن ما به صراحت اعالم می داريم که مبنای حرکت ما در افشای بی بندوباری 

از جانب ديگردر انتخاب سيد طيب جواد . دوروئی وفريبيست که ادارۀ مستعمراتی در پناه آن سنگر گرفته است

بلکه امکان افشاء يعنی دسترسی به . ھيچ گونه دشمنی قومی، مذھبی، نژادی و زبانی دخالتی نداشته است

چنانچه در آينده باز ھم به اسناد ديگری از فردی .  به زير بکشيمعکسھا موجب گرديد تا وی را از اريکۀ قدرت



منسوب به قوم وطايفۀ ديگری دسترسی پيدا نمائيم، لحظه ای ھم در تکثيراسناد و تشھير آن فرد تأمل نخواھيم 

  .کرد

  

بۀ ملی خويش به وجيضا می نمايم تا اما از تمام ھم ميھنانی که امکان دسترسی به اسناد افشاء گرانه دارند، تق

ھريک از چنين . عمل نموده با ارسال آنھا برای پورتال، امکان آسيب پذيری ادارۀ مستعمراتی را باالببرند

ضمن آنکه فقر کادر ھا را درآن  اداره تشديد می کند، تضاد ھای " ضايعات کادری برای ادارۀ مستعمراتی"

  .عمراتی را سريعتر می سازددرونی آنھا را نيز دامن زده، تضعيف و نابودی ادارۀ مست

  

.  به ھيچ  خائن و ميھن فروش  از ھر طيفی که باشد، رحم نمی کند"  افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 

  . گرانۀ پورتال خرد و خمير خواھند شدءطيب جوادھا و عمر صمدھای ديگری ھم در زير ساطور افشا


